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Speiderleir for
seks tusen
6000 speidere har vært
samlet til en gigantisk
landsleir på Røros. Fra
Steinsvik deltok det i år
hele 35 speidere. Side 4

Tre måneder 
i Betlehem
Fana-kapellan Eirik Mills
skal denne høsten bo og
arbeide i den palestinske
byen Betlehem. Mills er 
utsending for Kirkens 
Nødhjelp. Side 5-7

Fokus på den
«andre sorgen» 
Samlivsbrudd innebærer
en sorgreaksjon, men det-
te er en sorg «det ikke sen-
des blomster til». Fana-

menighetene
ønsker å
sette fokus
på dette
vanskelige

emnet. 
Side 12

Kor-tur til
London

På konfirmasjonsleir
Daniel Grape, Ida Samal, Jonas Holen var tre av
Skjold-ungdommene som var med på årets
begivenhetsrike konfirmasjonsleir.    Side 2-3

Ingrid Johanne Breivik Marthinsen
og Sandra H. Hordnes og resten av
Søråshøgda barnekor har vært på
korets første utenlandsreise. Målet
var verdensbyen London.Side 14-15

Kor-tur til
London
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Sommeren er over for de
fleste av oss. Og vil lang-
somt gå i glemmeboken,
hvis det da ikke er noe
som har gjort inntrykk el-
ler en opplevelse som har
spikret seg fast.

AV BJØRN MOE

Jeg husker det fine sommerværet, enten
det var i Bergen eller i Syden, og jeg husker
følgende:

Ettermiddagsgudstjeneste i en av Sjø-
mannskirkens sydenkirker. Det er kirkekaf-
fe etterpå og vi samles rundt bordene i
skyggen av kirken. De færreste kjenner
hverandre, men åpenheten er stor og ingen
sitter alene. Mannen jeg samtaler med, en
kar rundt 60, har bodd her en fast noen år,
helsen har godt av det. Vi snakker om ham,
om meg, om politikk, om boligpriser i sy-
den, om Sjømannskirken. Så sier han set-
ningen jeg husker: ”Jeg kommer hit hver
søndag, for her kan jeg komme slik jeg er. ”

For en attest for et kirkelig arbeid! For en
mottagelse de ansatte og andre rundt kir-
ken må ha gitt mannen. Og ikke bare de
første gangene, men hver gang, slik at han
kommer på nytt og på nytt!

Jeg treffer mannen igjen siste søndag før
vårt fly går hjemover, og jeg tenker enda
en gang over attesten han har gitt Sjø-
mannskirken.

Hjemme så skjønner jeg at det ikke bare
er  Sjømannskirken han har gitt et godt
skussmål. Han har også oppdaget selve
skatten i gudsriket: Gud tar oss imot akku-
rat slik vi er. 

Ikke slik vi prøver å være, ikke slik vi vil
være, men slik vi er. Slik vi er, er det Gud
kjenner oss. Slik vi er, møter han oss.

Mannen fant trygghet i sin oppdagelse.
Og den hadde egentlig overrasket ham, for
hjemme så gikk han ikke i kirken. Ikke mer
en de vanlige barnedåpene, begravelsene
og julaften. Men der i syden hadde han
oppdaget Guds storhet. Han tar oss slik vi
er. Dag etter dag. Søndag etter søndag.

Ikke rart at mannens helse var bedre.
Kanskje det ikke bare var den fine somme-
rens skyld? �

Sommerens
ettertanke
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90 ungdommer myldrer
rundt, de snakker og spør.
Toget går fra Bergen
stasjon om 5 minutter. 

AV IDAR KLØVNING

På disse minuttene utspiller det seg et
lite kaos av kofferter, bager, armer og
bein på veg fra perrongen og inn i vog-
nen. Voss – here we come!

Etter en kilometers gange er vi på Voss
folkehøgskule. Spente venter de svar på
et av sine store spørsmål akkurat nå:
hvem skal de på rom med?! Det ser kan-
skje ut som 14-åringene behersker situ-
asjonen, men inni seg finnes også en
annen virkelighet. 

For mange av dem har gruet seg til
fem dager på leir. De kjenner kanskje
ikke så mange når det kommer til styk-
ket. Vi ber en stille bønn om at alle
finner seg til rette…

Lag skal bygges, folk skal sammen-
sveises, trygghet skal skapes. Tautrek-
king, leker, måltider og skumrings-
stunder. For ikke å snakke om undervis-
ning.

Temajobbing
Fordelt på to økter pr dag skal det job-
bes med ulike tema. Noe i plenum, det
meste i smågrupper. Gruppeledere
svinser omkring tilsynelatende uten
kontroll. I virkeligheten vet de godt hva
de skal gjøre. De er dyktige og engasjer-
te, uten dem kunne ikke en slik leir bli
avviklet, de er krumtappen i et viktig ar-
beid. 

De gir sine råd og kommandoer, vei-
leder slik at grupperesultater kan pre-
senteres i plenum. Noen velger rolle-
spill, noen skriver på store plakater, an-
dre igjen maler med fingermaling. På
forskjellig vis samtales det om med-
menneskelighet, Gud, Jesus, meningen

Konfirmantleiren 

Det krever samarbeid å komme opp en bakke når den er dekket av en såpeglatt presenning.Fra ve
me, Kathinka Tellefsen Opsahl, Marte Kvamsdal, Thomas Sætveit Pettersen, Kristian Nøstdal, Mar
Under: Med bind for øynene måtte det samarbeid til i slalomløypen. Bak fra venstre: Vegar Aabre
orsen og Ørjan Steffensen. Foran fra venstre: Fredrik Wie-Soltvedt og Marie Berge Kristensen.
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med livet. Det spilles mu-
sikk og vises film. Det
tennes lys og synges.

Teambuilding er in i ti-
den, slik også på konfir-
mantleir. Det skaper sam-
hold når 11 poster må lø-
ses av laget i fellesskap.
Med bind for øynene skal
en på laget trille resten av
laget gjennom en slalom-
løype fra A til B med tril-
lebår. På kortest mulig tid.
Eller de skal komme seg
opp bakken på en såpe-
glatt, grønnsåpedekket
kjempepressenning. Det
krever samarbeid. 

Sommerfuglene ...
Men mest av alt flagrer sommerfu-
glene ekstra i magen i det konfirman-
tene to og to slipper taket fra båten
som suser bortover Vangsvatnet og
løftes med fallskjerm 150 meter opp i
luften. Den varme luften kiler deilig
rundt ørene når man seiler lydløst
bortover med utsyn over vakre Voss. At
de vågde oppleves som en seier for
mange av ungdommene. 

Fin avslutning
Sent om kvelden avsluttes dagene
med konfirmanter og ledere stille i
ringer omkring lys som skinner for
den enkelte. Og bønner blir bedt: «Vi
ber for Kristin, Guds barn, vår venn.»
Det nærmest hviskes ut i kvelden. Til
pianoakkompagnement synger en av
lederne forsiktig en sang. «I’m free,» ly-
der det. Alle stemmer i på refrenget.
For konfirmantene har lært den før. En
fin avslutning på kvelden er forbi før
natten setter inn. Ikke like stille den
når sant skal sies. Nattevåk og katt-og-
mus-lek hører med til leir. Til tider litt
høyt lydnivå? Jo da, kanskje det, men
gøy er det likevel… �

SKJOLD KIRKE
SØKER KATEKET-
VIKAR i 20% stilling
Primæroppgaver for vikar:
- skole-kirke-samarbeid
- barnehage-kirke-samarbeid

Stillingen kan tiltres f.o.m. oktober. 
Varighet frem til sommeren 2007, med
mulighet for forlengelse.

KKoonnttaakktt  oogg  yytttteerrlliiggeerree  iinnffoorrmmaassjjoonn::
Idar Kløvning, 
55 59 71 11 - idar.klovning@bkf.no
eller Inger Dahl
55597110 - inger.dahl@bkf.no 

Konfirmantpåmelding 
Ønsker du å være konfirmant i Skjold me-
nighet 2006 / 2007? I så fall må du ta kon-
takt med Skjold menighet v/Idar Kløvning.
De som ønsker å ha konfirmasjonstiden i
Ten sing starter opp onsdag 30. august og
må melde seg snarest. For de andre starter
konfirmasjonstiden opp med gospelnight
fredag 10. november og prestentasjons-
gudstjeneste 12. eller 19. november. Det
blir informasjonsmøte for foreldre/foresat-
te torsdag 2. november kl. 20. 

Ta kontakt for tilsending av brosjyre og
informasjon så snart som mulig.

Kateket Idar Kløvning

Fremdriften i 
barnehageprosjektet
I sommer har vi hatt møte med arkitekten
til prosjektet; Ulf Rustøen. Han har etter
koordinering fra komiteen, laget to utkast
til barnehagebygget. Det ser veldig bra ut.

Jeg har selv vært på befaring i tre nye
barnehager for å skaffe meg noen gode
råd, og vi venter nå på det siste utkastet
til arkitekten. Lena Aa. Austevoll 

Sprell levende
3. september starter vi
opp med den «nye» søn-
dagsskolen vår: SPRELL
LEVENDE. Vi satser på
mye lek, undervisning, tid
til undring og vår egen gode
kirkekaffe. De som er mellom 10- og 14 år
får være hjelpeledere med egen t- skjorte,
ansvar for registrering og kokkelering til
kirkekaffeen. Dette blir gøy! 

Her er det plass til alle. Du er hjertelig
velkommen! Lena Aa. Austevoll 

antleiren 2006

d å komme opp en bakke når den er dekket av en såpeglatt presenning.Fra venstre: Hege Rem-
en Opsahl, Marte Kvamsdal, Thomas Sætveit Pettersen, Kristian Nøstdal, Martin Nor Saghaug,
øynene måtte det samarbeid til i slalomløypen. Bak fra venstre: Vegar Aabrek, Christina Halv-
ensen. Foran fra venstre: Fredrik Wie-Soltvedt og Marie Berge Kristensen.

Stemningen var høy på underholdningen siste kveld.

Foran fra venstre: Cathrine Wie-Larsen og Hege Vatle.

skjold  4-06.qxp  24-08-06  21:36  Side 3



4 august 2006                

Julemessekomiteen innbyr alle til å bidra
med sine beste matoppskrifter.

Vi satser på alle typer retter. Har du et
bilde av kaken eller retten, så legg gjerne
det ved. Dersom du har en artig historie
rundt oppskriften, så vil vi svært gjerne
også ha den med.

Bidragene tas med så langt det lar seg
gjøre i forhold til plassen og helheten i
heftet.

Har du PC og kan sende oppskriften på

mail, er det helt supert, for da er mye
av jobben allerede gjort. Men har du
ikke kommet inn i denne PC-verdenen så
ikke la det stoppe deg.

Vi tar imot lapper, brev … bare oppskrif-
tene er gode og greit forklart slik at alle
kan forstå det. Vi vil helst ha bidragene så
fort som mulig, men siste frist er 10. sep-
tember. 

Heftet vil så selges til inntekt for Jule-
messen 2006.

Alle bidrag må
merkes med navn
og telefon nr slik

at vi har mulighet
til å ta kontakt der-

som vi lurer på noe ved-
rørende oppskriften. �

Bidrag kan sendes til: Ellen E. Fasmer,
Nordåsneset 50, 5235 Rådal, 
e-post: efasmer@broadpark.no eller leve-
res i esken merket Oppskriftshefte som
står i Våpenhuset i Skjold kirke. 

Tar du utfordringen?

Høstens bestselger?
Det kan bli vårt planlagte matoppskriftshefte? Men
bare dersom nettopp du bidrar med innholdet!

Den 350 år gamle gruve-
byen Røros som var i år vert
for de over 6000 speiderne
som dro på leir.

AV: KATHRINE MEITZNER 

Fredag 28. juli trappet spendte, nervø-
se og glade speidere opp på Nesttun
terminal for å ta den 12 timer lange
bussturen til Røros. Fra Steinsvik var
det i år hele 35 stykker som dro. To da-
ger og mye intens leirbygging senere
kunne Steinsvik-jentene stolte vise
fram et imponerende leirområde.

I løpet av uken fikk speiderne være
med på et stort antall ulike aktiviteter.
Den hemmelig patruljeoppgaven gikk
ut på å lage et sjakkbrett kun av de ma-
terialene som fantes på leirområdet,
og torsdagens aktivitetstorg resulterte
for mange i ett nytt merke til leirbål-
skappen. Haiken som begynte tirsdag
og ble avsluttet torsdag bød også på en
del utfordringer både for store og små.
Det var trekamp, volleyballturnering-
er og selvsagt den beryktede «jakten på
Olavsgruvas tapte gull» der premien
var et høyt antall kilo melkesjokolade.
På markedet fikk jentene vist sine
kunnskaper innen både massasje og
hårvask. 

Leirbålene på Røros kan trygt sies å
ha vært leirens absolutte høydepunk-
ter. Med vår egen kjære Ragnhild N.
som leirbålssjef ble disse en opple-
velse uten like. «Maur som tester my-
ter» slo kanskje best an hos guttespei-
derne, mens buktaleren Chris og hans

venn Øystein var alles favorit-
ter både på leirbål og bibelti-
mer. Leirsangen ble raskt en
slager og storskjerm, en lokal
trial klubb og duoen i «Circus
Activities» gjorde også sitt for
at vi alltid vil huske disse kvel-
dene. 

Røros 06 er over. Noen knall
og fall, kutt og besøk på lege-
kontoret ble det, men
leiren var i det store
og det hele fantastisk
gøy, både for spei-
dere og ledere. Neste
leir blir i 2010. �

På Røros for en felles framtid

PÅ LEIR: Silje Nordal, Kristine Verhoven, Karen Velure og Caroline Atkins.
FOTO: SUZANNE ATKINS/CATHRINE HORN/WWW.LANDSLEIR.ORG
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

I tre måneder skal han være i Betle-
hem, fødestedet til både kong David
og Jesus. Byen er i dag en del av de
selvstyrte palestinske områdene på
den okkuperte Vestbredden, et lite
stykke sør for tvillingbyen Jerusalem. 

Globalt perspektiv
Jeg treffer Eirik Mills på tampen av de
siste hundre års nest varmeste som-
mer. Han er en vennlig ung mann på
29 år, født og oppvokst i Rælingen
kommune (ved Lillestrøm). Faren er
amerikaner, så han har nytt godene
av å vokse opp i en «tokulturell» fa-

milie. Han kom til Fana fordi han øn-
sket å prøve seg på et nytt sted, samt
at han alltid har likt Bergen som by. 

- Du har jo også valgt byens vakreste
kirke? halvt spør, halvt fastslår jeg. 

- Helt enig. Og fanaboerne er svært
bevisste på det!

Eirik Mills er en mann med reiselyst,
en lidenskap han har hatt så lenge
han kan huske. 

- I oppveksten var jeg mye i USA. Jeg
har også besøkt de fleste europeiske
land, samt vært på backpacking
gjennom flere land i Asia. 

For Eirik Mills er dette en interesse
som passer godt sammen med det
globale perspektivet han ønsker å ha i

sin prestetjeneste. En del av dette er å
være distriktskontakt for Kirkens
Nødhjelp, et verv som har brakt ham
både til Etiopia og Kenya og til flere av
landene i Midtøsten. 

- Jeg ser oss i sammenheng med en
verdensvid kirke.

I Jesu fotspor
I fjor brakte vervet ham til Israel, et
land han ikke tidligere hadde besøkt. 

- Jeg har alltid vært fascinert av
Midtøsten og folkene der, sier Eirik.

Før avreise skrev han den gang et
stykke om sine tanker og forvent-
ninger til denne turen. Her uttrykker
han sin lengsel etter de kristnes

Ved siden av å være kapellan i Fana er Eirik Mills distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp. 
Da er det viktig å oppleve på nært hold hva organisasjonens arbeid innebærer, noe som
gjerne betyr reiser til steder preget av materiell og åndelig nød, sosial urettferdighet og
krigshandlinger. Snart reiser Eirik Mills til Betlehem. 

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket

felles  4-06.qxp  24-08-06  21:28  Side 5



august 2006                6

Mekka, et besøk som for ham nesten er
skjebnebestemt: «Jeg har på en måte følt
at jeg skulle vente til tiden var inne. At
jeg skulle nå en form for modenhet, før
jeg satte føttene på bibelsk grunn.

- Ble forventningene oppfylt? 
- På en måte. Men det ble ingen pile-

grimsreise slik jeg hadde forestilt meg.
Det å komme så tett på den pågående
konflikten og nøden stjal perspektivet
fra forventningene om å møte en bibel-
romantisk fortid. 

Ble forandret
Eirik Mills kom tilbake som en forandret
mann. 

- Jeg så at nøden er stor på begge sider.
Begge sider kjemper for sin eksistens,
trygghet, rettigheter. Jeg er likevel ikke i
tvil om at det er en kamp mellom lille-
bror og storebror, en omvendt fortelling
om David mot Goliat.

En del av oppholdet tilbrakte han i
flyktningleirer i Libanon. Det gjorde et
dypt inntrykk å se disse fortvilte men-
neskene og deres tapte drømmer, deres
kamp for grunnleggende menneske-
verd og menneskerettigheter. 

- Man kan ikke akseptere terror. Sam-
tidig ser man et desperat folk som gjør
irrasjonelle og uakseptable handlinger i
mangel av andre måter å bli hørt. 

Etter reisen skrev Mills:  «Jesus tok som
kjent de svakes parti. Han ga de stemme-
løse sin stemme. På sin måte opponerte
han mot etablerte samfunnsnormer som
tillot forskjellsbehandling av mennes-
ker. Man hadde førsterangs og annen-
rangs borgere, avhengig av etnisk, reli-
giøs og sosial bakgrunn. I løpet av turen
slo det meg gjentatte ganger hvor mye –
men du verden hvor lite – som har endret
seg de siste to tusen årene.» 

De første kristne
Oppdraget denne gangen er å arbeide
blant kristne palestinere i Betlehem.
Dette er en gruppe som ofte blir glemt i
konflikten. Fra vestlige land betraktes
de gjerne som «arabere og muslimer»

- En kristen palestiner jeg ble kjent
med var forundret over alltid å bli spurt
om hvordan han var blitt omvendt, sier
Eirik, og kaster en brannfakkel: 

- Svaret er at disse (arabiske, red) fol-
kene faktisk kan føre sin historie helt til-
bake til de første kristne. Det blir da et
paradoks at mange kristne viser mer
omsorg for jødene enn for sine palestin-
ske trosfeller. 

Brobygging
- Hva blir din oppgave i Betlehem? 
- Solidarisk arbeid er et vidt begrep. Det
blir ofte slik at jeg selv må finne ut hvor
jeg trenges og hva jeg trenges til.

Oppdraget er en del av et felles pro-
sjekt satt i gang av Kirkenes Verdensråd,
noe som betyr at Mills kommer til å ar-
beide sammen med mennesker fra hele
verden. Selv har han vært tydelig på at
han ikke bare reiser som privatperson,
men også som prest. 

- Dette betyr at jeg også representerer
det internasjonale kristensamfunnet. 

En del av oppdraget er å virke forebyg-
gende og dempende på konflikten
gjennom vestlig  tilstedeværelse i områ-
det. Kirkens Nødhjelp ønsker å fokusere
på den humanitære siden av konflikten,
selv om det er vanskelig å unngå å se
den politiske siden. 

- Jeg har tro på enkeltindividets bidrag,
å bygge bro mellom mennesker på tvers
av politiske og religiøse skillelinjer.

Et godt  eksempel er det viktige freds-
arbeidet som utføres av den palestinsk-
kristne  erkebiskopen av Galilea, Elias
Chacour (se egen sak).

Mills håper å kunne stifte bekjent-

skap/vennskap både med kristne, mus-
limer og jøder. 

- Tror du din innsats kan medvirke til
å skape fred? 

- Det er alltid et ønske og et mål å
kunne være en brikke i en større
sammenheng. Men jeg tror nok det er
langt igjen til varig fred i området. 

Ikkevoldelige aksjoner
Rettspsykiateren Berthold Grünfeld er
av jødisk avstamning, og mistet begge
sine foreldre i Auschwitz. Magasinet
(Dagbladets lørdagsbilag) gjorde et
lengre portrett av ham våren 2003. Her
uttaler han seg kritisk mot opprettelsen
av staten Israel: «Å etablere en stat på
den måten Israel ble etablert, er veldig
problematisk. Tanken om at her har vi et
folk uten land, og et land uten folk, var i
beste fall naiv. Det bodde jo allerede
masse folk der. Samtidig er det forståelig
at noe måtte skje etter 1945. Men – det
forundrer meg likevel at jøder, med så
god kjennskap til lidelser, krenkelser og
ydmykelser, ikke skjønner bedre.»

Også Eirik tror forklaringen på da-
gens situasjon er å finne i jødefolkets
nyere historie. 

BROBYGGER. Eirik Mills ønsker å være med på å bygge bro mellom  jøder, kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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- Israel er så vidt jeg vet
den eneste staten aner-
kjent av FN som er eta-
blert på rasistiske pre-
misser, sier Eirik, med
henvisning til den spesi-
elle loven som innvilger
flere og bedre sivile rettigheter til jødiske immigran-
ter enn til palestinere som er født og oppvokst i lan-
det. 

Grünfeld sier det slik: «Dagens politikk i Israel har
trekk av både fascisme og apartheid. Palestinerne
anses som annenrangs og primitive. Paradoksalt
nok ser jødene på dem på samme måte som de
kristne i Europa så på jødene.» 

- Hva med ikkevoldelige aksjonsformer?, spør
jeg og peker på lærdommen etter Gandhi, Mandela
– og Jesus. - Hvorfor velger ikke palestinerne å gå
en slik vei? 

- Palestinerne mangler en samlende lederskik-
kelse som nettopp Gandhi og Mandela, sier Eirik.
Dessuten mener han at verdenssamfunnet i større
grad kunne vært en støtte – slik det var det for Sør-
Afrika. Det er vanskelig å stå opp alene mot Israel og
USA, understreker Eirik Mills før avreisen til det uro-
lige, men spennende området. �

I kommende utgaver av menighetsbladet plan-
legger vi å trykke reisebrev fra Erik Mills. red.

Nobelpriskandidat Abuna
Elias Chacour er erke-
biskop av Galilea og en ru-
vende lederskikkelse også
i det palestinsk-kristne
miljøet i Betlehem.  

Abuna, eller fader Elias Chacour ble
født i 1939 i landsbyen Biram, langt
nord i dagens Israel. Foreldrene hans
var kristne palestinere og medlem-
mer av den melkittisk-katolske kir-
ken. 

Åtte år gammel opplevde han,
sammen med resten av landsbyen å
bli tvangsevakuert av den israelske
hæren. Faren og andre voksne menn
ble midlertidig sendt til Jordan,
mens jorden ble annektert og solgt
videre til jødiske nybyggere. 

Elias Chacour studerte teologi i Pa-
ris, og vendte tilbake til Israel som
ferdig utdannet prest i 1965. Dette
var en vanskelig tid for unge palesti-
nere i den nye nasjonen. I sin selv-
biografiske bok «Blood Brothers»
(1984) skriver han om hvordan han
selv opplevde dette: «Jeg kunne ikke
slutte meg til de voldelige gruppene
som nå angrep landet, selv om jeg
kunne forstå deres frustrasjon. Men
jeg kunne heller ikke slå meg til ro
med fars og de eldstes passive hold-
ninger. Når jeg opponerte mot å legge
meg flat og se på at våre ungdommer
ble nektet utdanning, attraktivt ar-
beid og skikkelige boligforhold, var
det da bare utslag av min typiske sta-
het?» Svaret fikk han gjennom Jesu
ord i Bergprekenen: «Salige er de
som hungrer og tørster etter rettfer-
dighet, for de skal mettes» (Matteus
5:6). Han skriver videre: «Plutselig
visste jeg at første skritt mot forso-
ning mellom jøder og palestinere var
å gjenopprette den menneskelige ver-
digheten.» 

Religionsfrihet
Like etter åpenba-
ringen mottok fader
Elias Chacour et kall
til den lille lands-
byen Ibillin, et
stykke sør for hans
fødeby. Her har han
bodd siden, samtidig
som hans utrettelige
fredsarbeid har båret
stadig nye frukter.
Inspirert av Martin

Luther King jr. arran-

gerte han i 1972 en stor fredsmarsj
i Jerusalem. Håpet var at den israel-
ske nasjonalforsamlingen ville ta
imot dem. Det skjedde ikke, men
marsjen samlet tusener av muslimer,
kristne og jøder under felles ban-
nere med krav om fred og forsoning.

En del av hans visjon har vært
troen på utdanning som en viktig
vei mot verdighet og fred. I tråd
med denne tanken har han startet
opp utdanningsinstitusjonen Mar
Elias, bygget rundt den inklude-
rende idéen «religionsfrihet – ikke
frihet fra religioner.» Her møter
daglig over 4.500 jødiske og pales-
tinske barn og ungdommer.  

Skolen er oppkalt etter erkebisko-
pens bibelske navnebror Elias (ara-
bisk: Ilyas), en sentral profet både
for jøder, kristne og muslimer. 

En felles venn
Tidligere i år ble Chacour utnevnt til
melkittisk-katolsk erkebiskop av
Galilea (den nordlige delen av Is-
rael). Han er nominert tre ganger til
Nobels fredspris, og betraktes av
mange som Israels svar på erkebi-
skop Desmond Tutu.  

Chacours visjon kan oppsummeres
i et lite utdrag fra en tale han holdt
i 2001 ved Emory-universitetet i
Georgia, USA: «På vegne av de pa-
lestinske barna ber jeg dere: Gi mer
vennskap til Israel. De trenger deres
vennskap. Men ikke tolk ditt venn-
skap som en automatisk antipati
mot meg, palestineren som betaler
regningen for det andre har gjort
mot mine elskede jødiske brødre og

søstre. Og dersom du har
vært opplyst nok til å ta pa-
lestinernes side, men sam-
tidig blir ensidig motstan-
der av mine jødiske brødre
og søstre: Slutt med det!
Slikt vennskap trenger vi
ikke. Det vi trenger er en
felles venn. For Guds skyld,
ingen av oss trenger flere
fiender!» �

Elias Chacours  selvbiografi i
norsk utgave (Lunde, 1990)

En palestinsk fredspatriark
Fader Elias Chacour.
Bildet er fra doku-
mentarfilmen om
hans liv. 

kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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Foreningen av det 
guddommelige og 
det verdslige. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Mennesket har til alle tider brukt sym-
boler for å beskrive forhold det ikke
helt ut kan definere eller forstå. Intel-
lektuelt kan vi ikke begripe eller for-
klare hva det guddommelige innebæ-
rer. Vi strekker derfor tanken ved å
bruke ord og bilder som har menings-
innhold utover og i tillegg til det dag-

ligdagse og vanlige. «Symbolene er
maskering og åpenbaring på en gang»
sier den tyske religionshistorikeren
Manfred Lurker. 

Korset er et av menneskets eldste og
mest brukte symboler. I sin enkleste
form bruker vi det som en koordinat,
et kryss på kartet som viser oss hvor vi
er – eller hvor vi skal. I gamle hellerist-
ninger leser vi det som et symbol på
solen (solkors), årstidene og himme-
lens retninger: Innovasjonen i dialog
med tradisjonen, det nye som tar opp
i seg det gamle. I en noe videre betyd-
ning kan man tolke det som en for-
ening av det guddommelige (vertikal
akse) og det verdslige (horisontal
akse). 

Korstilbedere
I kristen tradisjon er korset et dualis-
tisk symbol: På den ene siden forteller
det om lidelse og død, på den andre
bærer det bud om håp og forsoning.
Dette doble budskapet kommer kan-
skje best frem gjennom at Jesus på
korset ofte fremstilles som enten li-
dende og døende eller triumferende
og himmelvendt. 

Korsfestelse var en fryktet og ned-
verdigende avstraffelsesmetode de ro-
merske makthaverne brukte mot sta-
tens fiender. Selve korset var vanligvis
en vertikal trepåle med en tverrligger
over (formet som en T). Meningen var
at offeret skulle lide lenge, ofte flere
dager, før døden inntraff. Prosessen
kunne fremskyndes ved at offeret en-
ten fikk føttene brukket, ble stukket
med sverd, slått eller pisket. Ordet
kors stammer fra det la-
tinske crux, substantiv-
formen av verbet crucio
– å torturere. 

Å bruke dette
torturinstru-
mentet som
symbol for den nye
troen var lenge en
fremmed og fra-
støtende tanke.
De første
kristne opp-
levde korsfes-

telsen som belas-
tende og skam-
full, noe også de-
res motstandere
visste å utnytte.
«Korstilbedere»
ble brukt som
nedsettende
bemerkning
om de kristne,
gjerne med tilføyelsen
«id colunt quod me-
rentur» («de tilber det
de fortjener»). 

På Palati-
nerhøyden i
Roma er det
funnet en
graffiti fra ca.
år 240 e.kr. Denne viser et korsfestet
esel, med inskripsjonen «Alexamenos
tilber sin Gud.»

Fiskesymbolet
De første kristne brukte en fisk som
symbol for sin tro, sannsynligvis som
en referanse til Jesu løfte til disiplene
om å gjøre dem til menneskefiskere
(Mark. 1:17). En annen forklaring kan
være likheten i uttale mellom de he-
braiske ordene for fisk og Kristus. Teg-
net er også en variant av den første
bokstaven ( , alfa) i det greske alfa-
betet, en henvisning til Jesu ord om at
«Jeg er alfa og omega» (Åp. 8:1). Sym-
bolet spredte seg som et hemmelig
tegn forfulgte kristne kunne bruke for
å gjenkjenne hverandre. 
Senere ble det greske ordet for fisk,
ichthys ( ), brukt som akronym
for den kristne tro: Isous Christos
Theou Huios Soter (Jesus Kristus,

Guds Sønn, Frelser). Innen
astrologien regnes Jesu

fødsel som den en-
keltbegivenhet som innle-

der fiskenes tidsalder, en tid
for åndelig søken, kjærlighet og
dyp visdom. 

Korset nøkkelen til live

«Alexamenos tilber sin Gud.»
Graffiti fra Palatinerhøyden,
Roma, ca. år 240 e.kr

Ankh funnet i gravkamme-
ret til  farao Amenhotep II,
datert til ca. år 1400 f.kr. 

Farao Akhenaten og konen Nefertiti under solens
livgivende stråler. Relieff fra palasset i El-
Amarna,  ca. år 1330  f.kr. 

Helleristninger fra Bohuslän  (Sverige) 

felles  4-06.qxp  24-08-06  21:28  Side 8



9               august 2006

Det astrologiske tegnet viser to fis-
ker som svømmer i hver sin retning –
en symbolikk ikke ulik den vi kjenner
fra korset. Fiskesymbolet ble lenge
fortrengt av korset, men er i senere tid
begynt å komme tilbake som tegn
mellom kristne. Noen setter det på bi-
len sin, andre knytter tegnet (skrevet
som <><) til signaturen i sine elektro-
niske hilsener. Og nederst på disse si-
dene kan du også se symbolet ...

Livsnøkkelen
Ifølge tradisjonen var det apostelen
Markus som brakte kristendommen
til Egypt og der etablerte den kop-
tiske kirken. Den tidligste bruken av
korset som symbol kan spores hit.
Ved å adoptere det gamle egyptiske
symbolet for livet, ankh, skapte man
en bro mellom den gamle og den nye
religionen. Ankh-korset er formet
som en T med en løkke øverst. Andre
navn på symbolet er løkkekorset
(crux ansata) og livsnøkkelen. I
gamle relieffer ser man hvordan sol-
guden Aten overrekker ankhen – livet
– som gave til menneskene. 

Ankh-korset ble
oppfattet som
et positivt
symbol for de
kristne og er-

stattet etter

hvert fisken. Jesu død på korset fikk
også en klangbunn i dette symbolet,
samt opplevelsen av den nye troen
som moderlig, kjærlighetsfull og
fredselskende. Den opprinnelige løk-
keformen ble gradvis erstattet av kor-
set slik vi kjenner det i dag – selv om
de lenge levde side om side. 

Den ortodokse koptiske kirken bru-
ker fortsatt ankh-korset i sin opp-
rinnelige form, mens vi i Europa kan
se symbolet brukt på gravmonumen-
ter og steinkors helt frem til sen
middelalder. Symbolets historie kan
spores tusener av år tilbake, men dets
opprinnelse vil nok forbli i det
ukjente. Det har vært gjenstand for
mange forsøk på tolkning, og frem-
står i dag som tidløst, mystisk, ab-
strakt og svært vakkert. 

En poetisk tolkning er å se det som
en forening av det mannlige og
kvinnelige prinsipp, med løkken som
bilde på livmoren. Et beslektet sym-
bol er , tegnet for den romerske
kjærlighetsgudinnen Venus. I vår tid
er dette symbolet allment kjent som
tegnet for hunkjønn. 

Fra Konstantin til Bill Gates
Den romerske keiseren Konstantin
den Store (285-337 e.kr.) gav kristen-
dommen en begunstiget stilling i ri-
ket. Han stoppet forfølgelsene av de
kristne og forbød bruken av korsfes-
telse som henrettelsesmetode. Foran
et større slag fikk han ifølge legenden
en visjon om å kjempe under Jesu
monogram, XP. 

Han så tegnet skrevet på himmelen,
samtidig som en stemme sa «In hoc
signo vinces» (i dette tegnet skal du
vinne). Tegnet var kjent fra før som
Chi-Rho, de første to bokstavene i
chi-rho-iota-sigma-tau-omicron-

sigma eller (CRISTOS).  Teg-
net har blitt stående som symbol
for Jesus, selv om kritiske røster
hevder det opprinnelig var et
monogram for tidsguden Chronos.

Andre hevder dette bare er med og
gir tegnet en større symbolverdi. 

En moderne bruk av dette symbolet
finner vi i det engelskspråklige «X-
mas», samt i det nyeste operativsy-
stemet fra Bill Gates. Microsoft har
vært kryptisk i sine forklaringer på
hvorfor de valgte forkortelsen XP. I en
forklaring hevdes det å stå for «eXPe-
rience» (opplevelse), i en annen at
«Cairo» (som uttales på tilnærmet
samme måte som de greske boksta-
vene XP, chi-rho) var et tidlig kode-
navn for utviklingen av Windows XP. 

Hollywoods tolkning
Analogien mellom Jesus og et opera-
tivsystem er uansett ikke dårlig, et
poeng blant annet Hollywood og
brødrene Wachowski har tatt opp i
filmene om «The Matrix». Ordet ma-
trix (eller matrise) er forøvrig en vari-
ant av det latinske ordet mater (mor),
og kan oversettes som livmor. Nett-
leksikonet Wikipedia forteller at en
matrise er en «situasjon eller omslut-
tende substans som kan gi opphold,
grunnlag eller vekstvilkår for noe an-
net» – ikke ulikt slik mange opplever
sin tro. Den amerikanske høyeste-
rettsdommeren Benjamin Nathan
Cardozo (1870-1938) brukte ordet
svært poetisk i en av sine siste dom-
savsigelser: «Talefriheten er selve ma-
trisen, den tilstand som ikke kan
ofres, av omtrent hver eneste form for
frihet.» �

Benjamin
Nathan 

Cardozo på
forsiden av
Time Maga-

zine (1934).

kkelen til livet

Broughanlea-korset ved  Ballycastle, Nord-Irland. Legg merke til
inngravert ankh-symbol. FOTO: MAGNE  FONN HAFSKOR 

Fiskesymbolet 

XP, monogram for Kristus.
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Onsdag 13. september er det
klart for offisiell åpning av «Det
gule huset» på Nesttun. Gamle
Midtun skole fra 1894 gjenopp-
står som et allaktivitetshus i
regi av organisasjonen Sesam.

AV: MAGNE FONN HAFSKOR OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Virksomhetsleder Torill Hansen
Kongsbakk kan med dette markere en
foreløpig slutt på en prosess som tok til
i 1999, da Sesam første gang kontaktet
kommunen med forespørsel om å leie
eller overta skolen. For fire år siden ble
huset overtatt for den fyrstelige sum av
én krone. Utallige dugnadstimer se-
nere er det klart for offisiell åpning. 

– Er det ferdige nå?
– Vårt mål er å aldri bli helt ferdige.

Slik kan folk fortsatt få være med i dug-
nadsgjengen, og ha gleden av å kjenne
seg nyttig og tilhøre et fellesskap. Vi øn-
sker å ha en raus holdning til dugnads-
innsats, alle typer «effektivitet» er  vel-
kommen, sier Kongsbakk.

Nærmiljøtiltak
Huset skal være et aktivt nærmiljøtiltak
åpent for alle, og preges av spennende
romløsninger: Her er forsamlingslo-
kale med peis, musikkrom, bibliotek,

et romslig kjøkken og et sentralt rom
for stillhet og ettertanke. Og kjellerlo-
kalene tenkes brukt til kreative akti-
viteter som bringer mennesker nær-
mere hverandre.

Storstilt åpning
Åpningsseremonien 13. september be-
gynner i Birkeland kirke kl. 14. Per Løn-
ning taler og Marianne Juvik Sæbø vil
opptre med sang. Etterpå blir det åpent
hus, med mulighet for å «myldre» i det
gule huset. Vel kl 19.00 vil Per Lønning
holde et foredrag.

Dagen etter blir det invitert til gratis
familiemiddag, med underholdning -
åpen for alle. Fredag 15. september er
det  skjer det også mye i huset. Kl. 12-14
er det fredagstreff, mens «Fredagskaf-
fen» kl. 19-24 er et åpent ungdomstil-
bud - inkludert fast temadel. 

-Første tema er et foredrag rundt te-
maet «dop» ved lensmann Norvald

Visnes, og vi planlegger ytterligere tre
foredrag i høst. Vi starter videre et sy-
kurs for jenter i alderen 13-18 år 21.
september, sier Kongsbakk, som også
forteller at det blir kurs for alle som øn-
sker å lære seg litt selskapsdans.

-Drømmen er å få en gruppe som kan
opptre for og danse med beboere på sy-
kehjemmene i Fana, avslutter virksom-
hetsleder Torill Hansen Kongsbakk. �

Sesam i korte ord
Sesam er et diakonalt livssyklusarbeid, orga-
nisert som en stiftelse. Formålet er å virke-
liggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana by-
del ved å gi omsorg, bygge fellesskap og
fremme trivsel i bydelen. Sesams fire sats-
ningsområder er: 

• Åpen barnehage 
• Psykiatrisk dagsenter 
• Eldresenter/eldrearbeid
• Frivillighetssentral 

10 august 2006                

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Familieskolen i Bergen 
Seks kvelder og 
en weekend for 

dere som ønsker
å få det enda 

bedre sammen.
Oppstart mandag 

9.oktober 2006.

www.familieskolen.no

Endelig klart for åpning

ÅPNES I SEPTEMBER. - Nå er det tid for offisiell åpning av Det gule huset, sier virksomhetsleder i Sesam,
Torill Hansen Kongsbakk. Bildet er fra 2003 - og mye har skjedd siden.
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Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
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oHvalene i 

horisonten
Kjære far! Du er ikke alltid
like begeistret for våre nye
landsmennesker. Spesielt
ikke dersom deres hudfarge
er noen toner mørkere enn
din egen. 

- Det er nå 115.000 av dem bare i
Oslo, sier du. 
- Det må gjerne komme 115.000
til, svarer jeg. Så sier vi ikke mer
til hverandre på en stund. Mor la-
ger kaffe, vi drikker hver vår kopp
i stillhet. I hodet mitt dukker det
opp et barndomsminne. Vi var på
søndagstur, du og jeg. Det var
nesten blitt en vane. Mor var
hjemme og laget middag, brø-
drene mine mekket på bilene
sine, du og jeg gikk på tur i fjel-
let. 

- Herfra kan vi se helt til havet!
utbrøt du gjerne stolt når vi
satte oss ned på utsiktspunktet
vårt og dagen var fin.
- Kan vi se hvalene? spurte jeg.
Du gav meg kikkerten i hånden,
ba meg lete med øynene. Ofte
trodde jeg at det var hvaler jeg så
– de lignet store skip med master
som sank i horisonten. Du var al-
dri av dem som pratet mest, men
her oppe gikk gjerne samtalen
lettere. 
- Vi kommer alle fra havet, filoso-
ferte du. 
- Men noen av oss vendte tilbake. 
Vi delte en sjokoladeplate, skylte
den ned med krystallklart kilde-
vann. Jeg ville høre historier, ba
deg fortelle fra gamle dager – fra
du var liten. Om krigen. Bestefar
hadde en gammel sigareske laget
av bjørkenever. Oppe i den lå det
en tysk pengeseddel som lød på
10 millioner mark. Begge deler
hadde han fått fra en russisk
krigsfange på Ulven leir – som
takk for noen skiver brød han
hadde stukket til ham. 

- Er tyskere onde mennesker?
spurte jeg. 
- Ikke tyskerne, ikke de vanlige
soldatene som kom til gården og
kjøpte mat, svarte du. 
- De hadde nok ikke noe valg.

Men offiserene, krigsherrene, Hit-
ler selv… Du ble stille. Du mang-
let ord for å beskrive slik ond-
skap. 
- Og så det ufattelige som
skjedde med jødene. Vi så jo at
krigsfanger ble behandlet dårlig,
spesielt de russiske. Men vi kunne
ikke forestille oss hva som fore-
gikk i konsentrasjonsleirene. 

Jeg husker at jeg syntes dette
var et langt og vanskelig ord.
Konsentrasjonsleirene. Et ord
som nesten var for stort og far-
lig til at man kunne tenke på
det. 
- Hvorfor var de så slemme mot
jødene? spurte jeg. 
- Jeg tror det var en form for sja-
lusi, svarte du. 
- Jødene var kjent for å være
flinke folk. 

Min mor setter frem en nybakt,
varm sjokoladekake til kaffen.
Min far ser på den mørke og
innbydende kaken. 
- Tenk at jeg skulle bli oldefar –
til en mulatt! sier han, tydelig
stolt. 
- Mulatt? spør min mor. 
- Hva skal man si da? spør min far
tilbake.
- Det er vel det det heter når
mørkhudede får barn med lyshu-
dede? 
- Da er din datter også mulatt,
sier min mor, ser på meg og min
fars solbrune sommerhud. 
- Det er ihvertfall ikke meg hun
har fått den mørke hudfargen fra.
- Kanskje jeg er en hval, sier jeg.    

KJÆRLIG HILSEN DATTEREN
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VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Prosten
takkar
60-årsdagen min vart for
meg ei stor og rik opple-
ving! Hjarteleg takk til
Fana prosti, Fana menig-
het og Fana kyrkjekor,
og til alle som kom og
deltok på festdagen!
Varm takk for alle hel-
singane! At det vart gitt
kr. 40.000,- i jubileums-
gåve til styrking av bar-
nearbeidet i Fana menig-
het, opplevest som ein
stor og framtidsretta in-
spirasjon! Saman går vi
vidare i positivt byg-
gjande arbeid!

Beste helsing
Per Barsnes

Dersom du er blitt forlatt av din
partner, opplever du en sorg
ved å være sveket. Det er ikke
alltid en får så stor forståelse
for dette. Du har ingen grav å
gå til. Den som bryter ut, har
sin sorg. 

Du treffer kanskje «eks-en»
med en annen etter kort tid, og
tenker: «Mer var jeg ikke verd!»
Hjem skal deles, familie og ven-
ner blir splittet, o.s.v. Og hvor-
dan takler en dette med barna?
Enkelte kan også få det vanske-
lig med sitt forhold til kirken.
Du skal jo ikke bryte ekteskapet.

Menighetene i Fana ønsker
også å komme denne gruppen i
møte, og vi vil med dette invi-
tere til temakveld 27. septem-
ber. Vi er glade for å ha med oss
Frode Thuen som innleder
denne kvelden. Han er profes-
sor ved UiB og også kjent fra
Vårt Lands samlivsspalter.

Sorgen det ikke sendes blomster til
Program
Onsdag 27. sept kl. 19.00 –
21.30 i Storetveit menighets-
hus, Kirkevn. 27, 5072 Bergen

Innleder: Prof. Frode Thuen

Temaer:
• Sorgreaksjoner:
• Hva hjelper? 
• Hvordan takler barna et 

samlivsbrudd? 
• Hvordan få til gode 

ordninger?
• Mulighet for samtale/

spørsmål

• Enkelt kveldsmåltid. 
• Seminaret er gratis

Påmelding/spørsmål:
Diakon Linda Bårdsen
55 30 81 17 -  
linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland
55 36 22 85 -
tone.totland@bkf.no
Menighetskonsulent Therese N.
Mokkelbost, 55 59 71 85

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Når det inviteres til sorgseminar i menighetens
regi, er det oftest for etterlatte ved dødsfall. Sorg
oppleves like sterkt ved samlivsbrudd.

Ett av resultatene
etter tidligere te-
makvelder er at flere
av de som har møttes
denne kvelden har ønsket å møtes
videre. Alle er blitt godt kjent med
hverandre i disse gruppene. Mange
temaer har vært diskutert, det har
vært latter og tårer. Det sosiale
har betydd mye.

Hjertelig velkommen! Du
trenger ikke være fast kirkegjenger
for å delta. 

FOR PROSTIDIAKONIUTVALGET:

INGER SETNES OG LINDA BÅRDSEN

Arr.: Menighetene i Fana prosti
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Vi fortsetter med å invitere til «ukeslutt
for travle voksne» til peisestuen i Skjold
kirke for en kveld med senkede skuldre,
hygge og fellesskap. Ta med deg ett på-
legg til felles kveldsmåltid. Vi har brød
og drikke. Klokkeslett: 19.30-22.30 

22. sept. «Godt for hjertet!» Vi har ut-
fordret noen av våre egne krefter som
kan dette med sunn mat til å gi oss ideer.
Kanskje vanker det en smaksprøve på
noe som er godt både for gane og hjerte?
20. oktober er det rocken som er på ta-
petet. «Rocken»; fra protest og suspekt
til allemannseie og stueren, også i kirken. 
I november planlegger vi en kveld hvor
opplevelser fra en pilegrimstur til Santi-
ago de Compostela er kveldens krydder.

Arr.: Noen voksne i menigheten: Hans, Arne,
Rune, Torunn, Tove, Kjersti, Ellen, Svein m. fl. 

13                august 2006

ANSATTE I MENIGHETEN

Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Menighetskonsulent 
Elin Hvidsten (vikar)
telefon arb. ..................55 59 71 86
elin.hvidsten@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no

Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Soknediakon 
Lene Merete Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
telefon prv. ..................55 10 28 77
lene.gunnarson@bkf.no

Kantorvikar Gjermund Mildestveit
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 91 38 34 30

Kirketjenerteam v/Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre-hauge@bkf.no

Barnehagestyrer 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10 
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

Menighetsrådsleder 
Malvin Gerhardsen 
telefon prv. ................ 55 13 12 85 

Kirkens konti:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
telefon........................ 55 59 71 10

Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00 
Gjermund Mildestveit
telefon prv. ................ 55 13 12 85 

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Idar Kløvning .............. 55 59 71 11

Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Anders Rotevatn ............ 48297010
arotevat@online.no 

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00. 
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58

Skjold kirkelag:
Berit Ådland: .............. 55 13 37 65 
Gerd Dale: .................. 55 13 27 29

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Lena Austevoll: ............ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no 

Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik: .. 55 13 93 69 

Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Leder Gro Stikholmen:.... 55 13 79 05
Kontakperson medlemsliste: 
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Nordås KFUM-speidere
Ulveflokken (3.-4. klasse): 
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com

Speidertroppen (5.-10. klasse): 
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no

Seniordans og TRIM
Seniordans: 
mandager kl. 11.00 – 12.30. 
Trim: onsdager kl. 11.00 – 12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51 

Torsdagsklubben 
Bibelgruppe for ungdom annenhver
torsdag.
Øyvind Bjørge: .............. 958 79 314
Andreas Maurstad: ........ 917 26 684

Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Eva Rønnestad .............. 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no

10-kaffen 
Annenhver torsdag like uker, 
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 13

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag ulike uker, 
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no 

Formiddags-
treffet høsten
2006
Formiddagstreffet arrangeres annen-
hver torsdag fra kl. 12.00 til 14.00. Vi
spiser deilig lunsj sammen, og hygger
oss med sang og forskjellig program!
Pris kr. 30 pr. pers. Første møtet i høst
er torsdag den 14. september

Møtested for
menn i sin
beste alder

Vi møtes mellom kl 10-12 i peisestuen
til uformell samtale og vafler med kaf-
fe. Første møte torsdag 21. september.

skjold  4-06.qxp  24-08-06  21:36  Side 13



14 august 2006                

Jan Erik Lien, vår redaktør i me-
nighetsbladet, er gått bort den
2. juli.

Syk hadde Jan Erik vært i
mange år, og den siste tiden
hadde det blitt klare diagnoser.
Kreften var kommet tilbake. Al-
likevel var det overraskende for
oss at han skulle gå bort nå. 69 år
gammel. Han hadde planer for
fremtiden og virket optimistisk.
Han hadde regnet med å få leve
ett til to år til. Han hadde begynt
å prioritere vekk noen gjøremål,
for å få mer tid til andre. 

Han ble født i Drammen i
1937 og vokste opp på Konne-
rud. Jan Erik var en engasjert
mann, ikke bare slik at han had-
de mye å gjøre, men det han
gikk inn for gjorde han svært
grundig.

Ikke bare i sine friske år, men
også etter han ble syk. Jan Erik
var av personlighet en som aldri
gav opp.Fikk han vite hva som
var problemet eller diagnosen,
så gikk det alltid an å finne en
vei videre. Enten det nå var ga-
rasje til rullestol eller å komme
seg av gårde til Syden i den ber-
genske vinteren.

Jan var «religiøs», som det het
der han kom fra. Å gå i kirken
hadde han med fra barnsben,
og både salmebok og bedehus-
sanger kunne han. En tid var

han litt mer «pinsevennaktig»
som ha sa selv, men når kirken
stod her i 1998, så ble Mary en
trofast kirkegjenger og etter
hvert kom også Jan Erik tril-
lende. Rullestolen gjorde at vi
lett la merke til ham, og kirken
ble etter hvert viktig for ham.
Hver søndag var han her, så
sant helsetilstanden gjorde det
mulig.

Også vi i redaksjonen i menig-
hetsbladet savner Jan. Han sat-
te en høy standard for både
tidsfrister og kvalitet. Bare syk-
dommen hindret ham i perio-
der å følge opp slik han egentlig
ville. Han kom alltid godt forbe-
redt, men slik var det naturlig at
han overtok redaktøransvaret.
Mild i formen og med høye mål.
Det var også han som var redak-
tør for hjemmesiden til Skjold
menighet. Dette arbeidet var
preget av kvalitet, og vi var alle
stolte av det arbeidet han gjor-
de også der.

Mange av oss her i kirken lær-
te Jan Erik å kjenne de siste
årene. Noen ganger lyttet vi, an-
dre ganger var det han som var
mottager. Vi kunne spørre ham
til råds, og vi fikk alltid gode svar
tilbake. Vi takker for alt han var
og fikk gi gjennom sitt liv for
menigheten. Vi lyser fred over
hans minne. �

Jan Erik Lien 
1937-2006

Vi har sunget i 

Sjømannskirken, på 

Speakers Corner, på bussen

og på The Underground ! 

Vi har sett musikalen Mary

Poppins, studert kjendisene 

på Madame Tussauds og

handlet på Oxford Street.

Søråshøgda barnekor er godt over myndig-
hetsalderen, faktisk 21 år! Derfor var det
kanskje naturlig å reise på en utenlandstur
for de eldste barna i koret. Dirigent de to sis-
te årene, June Baarøy, har studert sang og
musikk i London. Derfor var det naturlig å
reise dit for å oppleve denne fantastiske ver-
densbyen, som også er kjent for sine mange
musikaler. En av disse er Mary Poppins. Koret har
sunget flere av sangene fra denne musikalen det sis-
te året. Nå skulle de få se den «live» i London!

En regnfull St. Hans, tidlig om morgenen, møttest
24 forventningsfulle barn og 17 voksne på Flesland.
Etter flere måneders planlegging, ekstra øvelser,
dugnader, loddsalg og sponsing av bl. a. røde T-
skjorter, var vi reiseklare. Med Anita Hinna, June M.
Baarøy  og Kristin Ullestad  som reiseledere var alt
planlagt i detalj. (Kanskje disse mødrene og lærerne
burde starte en ny karriere innen reiselivet?!)

Flyturen startet med litt dramatikk da en av de an-
dre passasjerene fikk et illebefinnende like etter
«take-off». Heldigvis gikk det bra med ham, og vi
kom fram til London i rute.

Verdensbyen møtte oss med full sommer; her var
det bare å kle på seg sommerklær og sanda-
ler. Og snakke engelsk! Barna ble eksperter
til å si «thank you» og «please» når de hand-
let.

Å reise kollektivt, en gruppe på 41 perso-
ner med «The Underground», var like spen-
nende hver gang. Kom alle seg på? Gikk alle
av på rett stasjon? Hvilken «Way out» skal vi
ta? Hva skulle vi gjort uten de røde T-skjor-
tene i menneskemylderet? Etter et døgn var
vi «eksperter» til å finne fram i millionbyen.

Søråshøgda barnekor på sin første u

Til Lond

Søråshøgda Barnekor opptrer med flerstemt sang a ca
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Søråshøgda Barnekor synger i Sjømannskirka, London. 
T.h: Og alle var enige om at de hadde hatt en fin tur!
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Lederkurs for 
11-13–åringer
I Skjold menighet satser vi for
tiden mye på lederkurs for
barn- og ungdom i ulike aldrer. 

Det siste tilbudet nå er et intensivt
opplegg for barna i alderen 11-13
år. Kurset går over 5 samlinger + en
tur og noe praksis. Det er mye gøy
og mye nyttig læring omkring det å
være leder / hjelpeleder. 

Lederkurset starter opp onsdag
13. september kl. 17.30. Prisen for
kurset er kr. 350,-.

Dersom du er interessert kan du ta
snarlig kontakt med menighetskon-
toret v/Eva Rønnestad 93 29 38 31
eller Idar Kløvning 55 59 71 11.
Eventuelt kan du sende e-post til
eva.camilla.ronnestad@bkf.no �

Greier vi det 
i år igjen??
I 2005 klarte vi med god margin å
nå innsamlingsmålet for julemes-
sen på 100 000 kr til Skjold menig-
het. Pengene er kommet godt med.
Tusen takk til alle som bidro på en
eller annen måte.

Årets julemesse i Skjold kirke går
av stabelen lørdag 18. november.
Vi ønsker at det skal bli et trivelig
arrangement i kjent stil, og med et
like godt økonomisk resultat. Men
da er vi avhengige av at alle «gode
hjelpere» nok en gang stiller opp. 

Kjenner du noen som kan sponse
lotteriet med en gevinst eller kan
du kanskje selv gjøre det alene eller
sammen med noen venner? Raskt
trenger vi nå gevinster til Hoved-
lotteriet slik at listen til loddbø-
kene blir klar. Smågevinster til Åre-
lotteriet mottar vi gjerne helt fram
til og med fredag 17. november.

Så en utfordring til de «nevenyt-
tige», sett i gang og lag ting til
salgsdisken allerede nå. Strikk, sy
eller produser på annen måte alt du
tror noen kan tenke seg å kjøpe. 

Utfordringen til hver enkelt er
altså: Bruk fantasien og gjennom-
før ideene dine! 

Har du noe å bidra med eller lurer
på noe, ta gjerne kontakt med Ellen
E. Fasmer, tlf. 55 13 31 09, e-post
efasmer@broadpark.no �

Opplevelsene var mange; sightseeing til
kjente steder med buss/båt som gikk til
lands og vanns. Vi spiste god mat på bar-
nevennlige restauranter og bodde på
ungdomsherberge.

Å komme «hjem» til Sjømannskirken, se
det norske flagget, møte andre norske, få
delta på gudstjenesten og grillselskapet i
hagen, var flott. Koret sang både under
gudstjenesten og ute i hagen. I hagen ble
trampolinen testet, i kirken møtte vi Ten-
sing-koret «Svaret» fra Askim.

Både å se og handle i Englands største
lekebutikk, syntes barna var topp. Eller
kanskje kjøpe klær, sko, vesker og snop?
Eller en gave til bror/søster eller mamma

og pappa? Koffertene fyltes opp … og det
ble trangt på toget under mandagsrushet
i London. Vi forlot London i regn og tåke
og kom til Bergen i strålene sol.

Barna sine tilbakemeldinger; alt var bra.
De voksnes tilbakemeldinger; enestå-
ende barn! Og så det gode samholdet i
hele gruppen på 41 personer.

EN STOR TAKK til Anita,Kristin og June;
som realiserte ideen og drømmen om å
dra til London med Søråshøgda barnekor.
Vi er blitt mange minner rikere.�

PÅ VEGNE AV KORET: MARIT BREIVIK (EN AV MØDRENE 

SOM VAR SÅ HELDIG Å FÅ VÆRE MED)

shøgda barnekor på sin første utenlandsreise:

Til London!

Søråshøgda Barnekor opptrer med flerstemt sang a capella i Hyde Park.

Ingvild, Helena og Borghild på Mary
Poppins.
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Anne Cecilie Batistuta 
Samnøen
Malina-Sofie Andresen Hauge
Charlotte Kroken Arnesen
Adrian Ozols Borge
Lysander Michelsen-Svenson
Jesper Haaland Westrebø
Erik Namtvedt Røed
Celina Breivik Hellum
Nikolai Hovden Flaterås
Mina Tertnes Nystad
Endre Soltvedt Brakstad
Kathrine-Michelle Licon
Reitan
Theo Varchmin Torgilstveit
Filip Ahlstrøm
Pernille Hammersland
Annabell Roselia Nygaard 
Litlekalsøy
Mathias Clausen
Matilde Nygård Løvaas
Herman Schjølberg Evensen
Erle Schjølberg Evensen
Sofie Erdal
Mia Kronheim Gjertsen
Johannes Spissøy Taule
Erlend Vik-Johnsen
Nora Moe Wollertsen
Fredrik Moe Wollertsen
Lisa Vabø Evjen
Jonathan Stenhjem
Sunniva Lekve
Mario Ellingsen Karadas
Vilde Dyrdal
Jan Erik Helland Saggau
Rebecca Skaathun-Helgesen
Aksel Myhr Dvergsnes
Andreas Teige Øye
Linnea Halstensen
Jonas Svensen Engedal
Kristofer Ekeland Skjelstad
Henriette Ekeland Skjelstad
Nora Gjellestad Rongved
Mathias Bjørkedal
Sebastian Bøe Hølvold 
Fredrik Skaugrud Andreassen
Frida Randal
Johannes Hessen Ulveseth
Martin Johannessen

Eliane Goncalves Ogawa 
og Jan Rune Skorpen
Beate Hestad og 
Geir Arne Hestvik
Eileen Halland og 
Steinar Ådland
Janne Therese Skintveit og 
Eilev Lægreid
Gry Elisabeth Christensen og
Tore Sæterstøl

Gudrun Nilsen Titlestad
Peder Hviding Haaland
Einar Sundal
Karen Margrethe Rotler
Per Sørby
Willy Eversvik
Solveig Olina Lid
Trygve Johannes Hope
Jan Erik Lien
Fredrik Christian Torp Schøn-
berg Lund
John Sigvald Johansson
Kjell Mathiesen
Sigrid Clausen
Inger Christine Fjellbirkeland
Hjørdis Sværen
Ruth Karen Steineger

Søndag 03.09.
13. søndag etter pinse
11:00 Høymesse. Bjørn Moe.

Takkoffer til Stiftelsen 
kirkens ressurssenter. 

Søndag 10.09.
14. søndag etter pinse
11:00 Bjørn Moe Høymesse

Takkoffer til KRIK - 
kristen idrettskontakt. 

Søndag 17.09.
15. søndag etter pinse
11:00 Høymesse. Arne 

Brekke.Takkoffer til 
Skjold menighet. 

Søndag 24.09.
16. søndag etter pinse
11:00 Familiegudstjeneste. 

Arne Brekke 
Takkoffer til det Norske 
misjonsselskap – 
Mali-prosjektet. 

Søndag 01.10.
17. søndag etter pinse
11:00 Høymesse. Bjørn Moe

Takkoffer til Skjold 
menighet. 

Søndag 08.10.
18. søndag etter pinse
11:00 Høymesse. Bjørn Moe

Takkoffer til Strømme-
stiftelsen. 

Søndag 15.10.
19. søndag etter pinse 
11:00 Arne Brekke.

Høymesse. Takkoffer til
Skjold menighet. 

Søndag 22.10.
20. søndag etter pinse
11:00 Bjørn Moe. Familie-

gudstjeneste. Takkoffer
til TV-aksjonen. 

Søndag 29.10.
bots- og bededag
11:00 Høymesse. Bjørn Moe

Takkoffer til Institutt 
for sjelesorg, Modum 
bad. 

Søndag 05.11.
Alle helgensdag
11:00 Høymesse. Arne 

Brekke. Høymesse
Takkoffer til Skjold 
menighet. 

Søndag 12.11.
23. søndag etter pinse
1100 Forenklet høymesse

Arne Brekke.
Takkoffer til Skjold 
menighet. 

Oppstart av aktiviteter:

Steinsvik 1:
Tirsdag 29. august kl 17.30

1.Nordås
Onsdager – det er plass til al-
dersgruppen Ulvunger ta kon-
takt med Per Isaksen tlf
55289284. 

Extasis
Onsdag 23. august kl. 19 I
Skjold kirke

Søråshøgda barnekor
Torsdag 24. august kl. 17.30 i
Skjold kirke

Krik
Søndag  10. september kl. 18
i gymsalen på Skjold skole

Cantus – menighetskor
Tirsdag

Skjold kirkekor
Mandag 11. september
kl. 17.30

Ukeslutt
Fredag 29. september kl. 17 i
Skjold kirke

10-kaffen
Torsdag 21. september kl. 10 i
peisestuen Skjold kirke

Fredagskafè
Fredag 22. september i Skjold
kirke

Formiddagstreffet
Torsdag 14. september kl 12.00

4-års-klubb
Onsdag 25. oktober kl. 17.30 i
Skjold kirke

Jordbærhagen barnegospel
Kontakt: Anine Mildestveit,
tlf: 93024312

           gudstjenester

døde

døptedøpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
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Har du lyst til å skrive i menighetsbladet?
Lokalredaksjonen i Skjold menighet søker frivillige medarbeidere.
• Du får god trening i mediearbeid • Lærerikt • Du støtter menigheten på en fin måte
Kontakt Skjold kirke på telefon 55 59 71 10 eller e-post: skjold.menighet@bkf.no

skjold  4-06.qxp  24-08-06  21:36  Side 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        3
        3
        3
        3
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [651.969 898.583]
>> setpagedevice


